
BORD |BÆNKESÆT
100% VEDLIGEHOLDELSESFRI



InGarden har i knap 10 år produceret og leveret vedlige-
holdelsesfrie bord/bænkesæt i høj kvalitet. 

Alle bord/bænkesættene er designet og produceret i Dan-
mark på vores smedeværksted mellem Herning og Viborg. 

InGarden lægger stor vægt på kvaliteten og holdbar- 
heden. Alle produkterne er lavet af varmgalvaniseret stål 
og plastplanker. I og med plankerne er af 100% genbrugs-
plast, tager vi ikke kun hensyn til miljøet, men vi har også 
et bord/bænkesæt, der kræver minimal vedligeholdelse. 
Alger og andet snavs er lige til at tørre af med en våd klud. 

På de klassiske bænke og bord/bænkesæt er stål profil-
størrelse 50x50 mm. På Opalserien er stål profilstørrelsen 
80x30 mm.

Bord/bænkesættene er fuldsvejst og leveres samlet.

Denne materialekombination giver et bord/bænkesæt i  
højeste kvalitet.

InGarden har klassiske bord/bænkesæt og bænke, der 
henvender sig meget til boligselskaber, foreninger, raste-
pladser, skoler, hospitaler, campingpladser m.m. Lige fra 
helt traditionelle bord bænkesæt med og uden ryglæn, til 
nedstøbningsbænke. 

InGarden har også Opalserien, som har et mere eksklu-
sivt look. Opal bord/bænkesæt henvender sig meget til 
hoteller, restauranter og caféer, men også til private som 
havemøbler på terrassen.

Alle vores bord/bænkesæt bliver leveret med sorte vedli-
geholdelsesfrie plastplanker, men ved forespørgsel kan de 
også leveres med brune og lysegrå planker. 

Mulighed for tilkøb af fastgørelsesbeslag til bord/bænke-
sættene.

InGarden kan også levere plastplanker med jernarmering 
til at renovere eksisterende bænke og bord/bænkesæt.

InGarden
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AK601551

Bord/bænkesæt med ryglæn 

B:186 cm 

L:180 cm 

Bordpladehøjde: 73 cm

Vægt: 157 kg

AK601552

Bord/bænkesæt uden ryglæn 
B: 167 cm L: 180 cm 

Bordpladehøjde: 73 cm 

Vægt: 128 kg

AK601565

Bord/bænkesæt  
speciel med ét ryglæn 
B: 171 cm L: 180 cm

Bordpladehøjde: 73 cm

Vægt: 143 kg

AK601553

Bord/bænkesæt  
kvadratisk med ryglæn 
B: 221 cm L: 221 cm 

Bordpladehøjde: 73 cm 

Vægt: 219 kg
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AK601554

Bord/bænkesæt kvadratisk 
uden ryglæn 
B: 202 cm L: 202 cm 

Bordpladehøjde: 73 cm 

Vægt: 145 kg

AK601557

Bord/bænkesæt uden ryglæn, 
smal model 
B: 148 cm L: 180 cm 

Bordpladehøjde: 73 cm 

Vægt: 115 kg

AK601558

Bord/bænkesæt med forlænget 
bordplade, smal model 
(beregnet til kørestolsbrugere)

B: 148 cm L: 210 cm 

Bordpladehøjde: 73 cm 

Vægt: 120 kg

AK601560

Opal bord/bænkesæt  
uden ryglæn 
1 bord, 2 bænke

Bord: B: 77 cm L: 186 cm H: 76 cm

Bænk: B: 44 cm L: 186 cm
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AK6015604

Opal cafestol med ryglæn 
B: 53 cm L: 50 cm 

Vægt: 32 kg

AK6015605

Opal cafestol uden ryglæn 
B: 44 cm L: 50 cm 

Vægt: 25 kg

AK601561

Opal bord/bænkesæt  
med ryglæn 
1 bord, 2 bænke 

Bord: B: 77 cm L: 186 cm H: 76 cm

Bænk: B:55 cm L:186 cm 

AK601562

Opal bord 
B: 77 cm L: 186 cm 

Bordpladehøjde: 76 cm 

Vægt: 82 kg 
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AK601563

Opal bænk uden ryglæn 
B: 44 cm L: 186 cm

Vægt: 37 kg

AK601564

Opal bænk med ryglæn 
B:55 cm L:186 cm 

Vægt: 59 kg

AK601569

Bænk, væghængt 
B: 42 cm L: 180 cm 

Vægt: 50 cm

AK601570

Bænk med ryglæn 
B: 36 cm L: 180 cm 

Vægt: 55 kg
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AK601571

Bænk med ryglæn og  
med armlæn 
B: 36 cm L: 180 cm 

Vægt: 60 kg

AK601572

Bænk uden rygæn 
B: 32 cm L: 180 cm 

Vægt: 40 kg

AK601573

Bænk til nedstøbning med 
ryglæn 
B: 36 cm L: 180 cm 

Vægt: 50 kg

AK601574

Bænk til nedstøbning uden 
ryglæn 
B: 32 cm L: 180 cm 

Vægt: 40 kg
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